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Informace pro účastníky 
4. Konference registru ReMuS 2021 
Kvalitní data – klíčová deviza českého registru 
 
Termín: pátek 22. října 2021, registrace a občerstvení od 12:00, konference 13:00 – 17:00  
Místo:  Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, 130 00 Praha 3 – Vinohrady 
 Google, Mapy.cz - vchod do hotelu je přímo z ulice Lucemburská 
 

 
 

    
 
Parkování:  Parkování je možné přímo na ulici Jičínská (podél zdi Olšanských hřbitovů) za 

30 Kč/hod (odkaz pro online platbu zde), 
nebo v OC Atrium Flóra (1. hodina zdarma, další á 50 Kč/hod). 
Parkování je možné také v hotelové garáži za cenu 300 Kč/den nebo 50 Kč/hod. 
Vjezd do garáží je z ulice Sudoměřská. Náklady za parkování nejsou hrazeny ze strany 
pořadatelů a musí být uhrazeny na hotelové recepci zvlášť. 
 

MHD spojení:  Metro A – stanice FLORA,  
Tram 10, 11, 13, 15, 16 – zastávka FLORA 
Autobus 136, 175 – zastávka FLORA 

 
  

https://g.page/CourtyardPragueCity?share
https://mapy.cz/s/numusucuja
https://ke-utc.appspot.com/static/onstreet.html?shortname=P3-0484
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Spojení z Hlavního nádraží (vlak): 
Z Hlavního nádraží je aktuálně nejlepším spojením tramvajová linka č. 15, jízda na 
zastávku Flora trvá 7 minut a jezdí s intervalem 10 min. 

 

 
 
Certifikáty o účasti: Potvrzení o účasti netiskneme a naleznete ho ve svém profilu na stránkách 

www.mhconsulting.cz. Klikněte na siluetu panáčka na hlavní stránce (vlevo nahoře) a po 
úspěšném přihlášení zvolte v menu, pod touto ikonkou, „účastním se“/„zúčastnil jsem se“.  

 
Zajištění: příspěvek na dopravu, občerstvení po celou dobu konání akce 
 
Odborný program 
12:00 – 13:00 Registrace účastníků, občerstvení 
13:00 – 13:01 Zahájení, přivítání, představení 
13:01 – 13:10 9 let registru v devíti minutách 
  J. Vojáčková 
13:10 – 13:30  Čerstvé ukázky praktického uplatnění registrů v oblasti RS 

D. Horáková 
13:30 – 14:00 Registr na maximum – lokální i mezinárodní projekty 
  J. Drahota 
14:00 – 14:30 Kvalita dat – nezbytná esence úspěchu registru 

A. Mazouchová / J. Drahota 
14:30 – 15:00  Přestávka  
15:00 – 15:40 Registr nejen pro registr – příklady dobré praxe 

workshop – prostor pro každé odborné centrum 
15:40 – 16:30 Kvalitní sběr dat – problematické oblasti sběru a jejich řešení 

B. Velacková / D. Štrosová  
16:30 – 17:00  Diskuse a závěr – výzvy před námi 

D. Horáková 
Změna programu vyhrazena. 

Hlavní partneři konference 
 

 
 
 

http://www.mhconsulting.cz/
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COVID opatření: Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož nařízení vlády 

zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných 
akcích. 

 
Všichni účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek: 

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin, 
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (testy na registraci neposkytujeme) 
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede 

dnem konání akce, 
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, 

první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 
 
 
Hotline 
 
Pokud něco není tak, jak má, prosím volejte Martina Hornu: +420 731 00 66 20. Rádi Vám pomůžeme! 
 


	Informace pro účastníky
	4. Konference registru ReMuS 2021Kvalitní data – klíčová deviza českého registru
	Termín: pátek 22. října 2021, registrace a občerstvení od 12:00, konference 13:00 – 17:00 
	Místo:  Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
	 Google, Mapy.cz - vchod do hotelu je přímo z ulice Lucemburská
	/
	/   /
	Parkování:  Parkování je možné přímo na ulici Jičínská (podél zdi Olšanských hřbitovů) za 30 Kč/hod (odkaz pro online platbu zde),nebo v OC Atrium Flóra (1. hodina zdarma, další á 50 Kč/hod).
	Parkování je možné také v hotelové garáži za cenu 300 Kč/den nebo 50 Kč/hod. Vjezd do garáží je z ulice Sudoměřská. Náklady za parkování nejsou hrazeny ze strany pořadatelů a musí být uhrazeny na hotelové recepci zvlášť.
	MHD spojení:  Metro A – stanice FLORA, Tram 10, 11, 13, 15, 16 – zastávka FLORAAutobus 136, 175 – zastávka FLORA
	Spojení z Hlavního nádraží (vlak):
	Z Hlavního nádraží je aktuálně nejlepším spojením tramvajová linka č. 15, jízda na zastávku Flora trvá 7 minut a jezdí s intervalem 10 min.
	/
	Certifikáty o účasti: Potvrzení o účasti netiskneme a naleznete ho ve svém profilu na stránkách www.mhconsulting.cz. Klikněte na siluetu panáčka na hlavní stránce (vlevo nahoře) a po úspěšném přihlášení zvolte v menu, pod touto ikonkou, „účastním se“/„zúčastnil jsem se“. 
	Zajištění: příspěvek na dopravu, občerstvení po celou dobu konání akce
	Odborný program
	12:00 – 13:00 Registrace účastníků, občerstvení
	13:00 – 13:01 Zahájení, přivítání, představení
	13:01 – 13:10 9 let registru v devíti minutách
	  J. Vojáčková
	13:10 – 13:30  Čerstvé ukázky praktického uplatnění registrů v oblasti RS
	D. Horáková
	13:30 – 14:00 Registr na maximum – lokální i mezinárodní projekty
	  J. Drahota
	14:00 – 14:30 Kvalita dat – nezbytná esence úspěchu registru
	A. Mazouchová / J. Drahota
	14:30 – 15:00  Přestávka 
	15:00 – 15:40 Registr nejen pro registr – příklady dobré praxe
	workshop – prostor pro každé odborné centrum
	15:40 – 16:30 Kvalitní sběr dat – problematické oblasti sběru a jejich řešení
	B. Velacková / D. Štrosová 
	16:30 – 17:00  Diskuse a závěr – výzvy před námi
	D. Horáková
	Změna programu vyhrazena.
	Hlavní partneři konference
	COVID opatření: Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož nařízení vlády zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích.
	Všichni účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek:
	 doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
	 doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
	 absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (testy na registraci neposkytujeme)
	 doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
	 aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
	Hotline
	Pokud něco není tak, jak má, prosím volejte Martina Hornu: +420 731 00 66 20. Rádi Vám pomůžeme!

